Hãy Đi Học
ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
NGAY BÂY GIỜ!
OSSE Sẽ
Chỉ Cho Bạn Biết Cách
Làm Việc Đó

THÔNG TIN NHANH VỀ DCTAG
DCTAG là Khoản Trợ Cấp Học Phí của Quận Columbia. Chương trình DCTAG do
Office of the State Superintendent of Education (Văn Phòng Giám Đốc Học Khu Phụ
Trách Giáo Dục Tiểu Bang) quản lý.
DCTAG chi trả khoản chênh lệch giữa học phí của các trường trong tiểu bang và
ngoài tiểu bang, lên đến $10,000 mỗi năm tại các trường đại học/cao đẳng công lập
và $2,500 tại các trường đại học/cao đẳng tư nhân ở DC và các trường HBCU tư
nhân trên toàn quốc.
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Trợ cấp DCTAG không chi trả cho tiền phòng ở
& ăn uống, tiền sách vở hay các chi phí khác của
trường đại học/cao đẳng không phải là học phí.

NỘP HỒ SƠ XIN NHẬN DCTAG

DCTAG
OneApp
BẮT ĐẦU

VỚI

Hãy Hoàn Thành OneApp Sớm!
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Cung cấp nguồn tài chính cho việc học đại học/cao
đẳng của bạn bằng ba bước dễ dàng
Hoàn thành DC OneApp tại
www.dconeapp.dc.gov.
Hoàn thành FAFSA (Free Application for
Federal Student Aid, Đơn Xin Trợ Giúp
Liên Bang Miễn Phí Dành Cho Học Sinh
Sinh Viên) tại www.fafsa.ed.gov.

Nộp tất cả các giấy tờ hỗ trợ
DC OneApp.

DCTAG cung cấp tối đa $10,000 mỗi năm cho
học phí đại học/cao đẳng. Kinh phí có giới hạn. Hãy nộp
đơn sớm.

CÁCH LIÊN HỆ
VỚI CHÚNG TÔI
1050 First St. NE, Fifth Floor
Washington, DC 20002
(202) 727-2824
Giờ Làm Việc
8 giờ 30 phút sáng – 5 giờ chiều / Thứ Hai – Thứ Sáu
www.dconeapp.dc.gov
www.facebook.com/DCTAG
@DC_TAG

